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Köszönt´́o
Tisztelt Olvasók!

Összetartó faluközössé-
günknek régi vágya, hogy az
egykori m´́uvel´́odési ház épü-
lete valami szép és mind-
annyiunk számára való mó-
don hasznosuljon. Meg az-
tán az is jogos elvárás, hogy
legyen a közösségeinknek
egy otthona. Mert igaz, hogy
Faluházunk sok-sok olyan
lehet´́oséget nyújt a rendez-
vények és sportélet meg-
szervezéséhez, ami más,
hasonló nagyságú települé-
seknek nem adatott meg.
Csakhogy id´́oközben kin´́ot-
tük ezt az épületet. Mostanra
örömmel rögzíthet´́o, hogy
énekkar szervez´́odött, tánco-
sok több produkciót is bemu-
tatnak, él´́o közösség a nyug-
díjasok klubja, a polgár-
´́orség. Újabb közösségeink,
csoportjaink számára is régi
álom volt új otthon teremté-
se. Ráadásul a 21. század
kihívása, hogy minél több
ember férhessen hozzá a
technika lehet´́oségeihez.

Mindehhez persze sok
pénz kellett, de egy pályázat

lehet´́oségével megvalósult
az álom, és a búcsú alkalmá-
val már 5. alkalommal meg-
rendezett falunapon fel is
szentelhettük mindannyiunk
intézményét.

Kérem használják rendel-
tetése szerint a Közösség
Házát. És azt is kérem,
együtt vigyázzunk rá, hogy
minél tovább szép maradjon,
berendezései sokáig szogál-
hassák az ittél´́oket.

Köszönet mindenkinek, aki
bármilyen módon segített a
„ház” létrehozásában. Ugyan-
csak köszönetet szeretnék
mondani a Falunap megva-
lósításában közrem´́uköd´́ok-
nek. Ez az alkalom valóban
az itt velünk együtt él´́o embe-
rek ünnepi napja, és vendé-
geik számára is szerezhettek
kellemes élményeket.

Mozgalmas volt a nyár, és
a beköszönt´́o ´́osz is hoz új
színeket. Mert rövidesen itt a
szüret és az újabb mulatság
ideje. A kisbíró szavaival: el-
várjuk a falu apraját, nagyját!

Hajnis Ferenc
 polgármester
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Képvisel´́oi lemondás
Sajnálattal vettük tudomá-
sul, hogy a 2011. 09. 15-i
képvisel´́o-testületi ülésen
Balázs János Ferenc képvi-
sel´́o lemondott a tisztségé-
r´́ol, munkahelyi elfoglaltsá-

gára hivatkozva. Kívánunk
Neki további jó munkát, és
ehhez jó egészséget.

Tolmács Község 
Önkormányzata

Baba-mama börze
Tisztelt Olvasóink!

Sajnos a Baba-Mama
börze, amit 2011. 09. 15-én
tartottunk nem volt sikeres-
nek mondható. Várhatóan a
következ´́o hónapban is meg-
rendezésre kerül, és ezért
kérem a kismamákat, hogy
minél többen jöjjenek, hi-
szen csak így lesz jöv´́oje en-

nek a kezdeményezésnek.
Javaslom egy Baba-Ma-

ma klub megalakulását is!
Várom az érdekl´́od´́oket az
id´́opont egyeztetésére a 35
550-151 telefonszámon,
vagy személyesen az IKSZT
Közösségi Házban.

Dinkó Orsolya
IKSZT vezet´́o

Meghívó szüreti mulatságra
“Nyájas ´́osznek napsugára
Szórja csókját f´́ure-fára,
Sütkérezik még a bogár,
de a levél már hulldogál."

Szeretettel meghívunk minden érdekl´́od´́ot
2011. október 1-jén 

a Tolmácsi f´́oúton 14 órától tartandó 
szüreti felvonulásra.

(gyülekezés a panzió el´́ott)
15.30 órakor Terményáldás, must kóstolás, 

lekvár vásár a templom el´́ott

Este 20 órától jótékony célú bálra várunk mindenkit. 
A bált megnyitják a tolmácsi iskolás gyerekek ”Szüret” 

cím´́u verses táncos összeállításukkal. Az iskolások
után fellép az érdekvadkerti Aqabah hastánccsoport.

Belép´́ojegy ára (14 éves kortól) 800 Ft-tól.
A bál bevételét az iskolás és óvodás gyermekeknek ajánljuk fel.

Tombola — Büfé — Zene: Józsi és Bandi
MINDENKIT szeretettel várunk!

Es´́o esetén gyülekezés a faluházban, táncos hívogatás az esti mulatságra.
Tolmács Község Önkormányzata

Szül´́oi Munkaközösség

 Felhívás
Felhívjuk, a tisztelt lakosság
figyelmét, hogy a képvisel´́o-
testület 2/2007. (III.22.) ren-
delete rendelkezik, a kerti
hulladékok, és avar égetés-
r´́ol! 

Egész évben szerdai
napokon: 09-20 óra között.
Március 15- május 31., illet-
ve, szeptember 01-novem-

ber 30. között, szombaton
is, 09-13-ig.

A lakosság túlnyomó ré-
sze ezt a rendeletet, megérti,
és betartja! Felhívjuk a lakos-
ság figyelmét, hogy aki a ren-
delett´́ol eltér, azzal szemben
alkalmazni lehet a rendelet-
ben meghatározott szabály-
sértési bírság kiszabását!

Népszámlálás
Értesítjük községünk lakos-
ságát és az itt tartózkodási
hellyel él´́oket, hogy 2011.
október 1-t´́ol 31-ig a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal irá-
nyításával népszámlálás
lesz. Az igazolvánnyal ellá-
tott számlálóbiztosok két al-
kalommal keresik fel a lakó-
kat. Els´́o alkalommal a tájé-
koztató és a kérd´́oív átadá-
sakor, második alkalommal
pedig az adatok felvétele ér-
dekében. (Akik az interneten
töltik ki az adatlapot, ´́oket
csak a tájékoztató átadása-
kor.)

Az adatgy´́ujtés során a
válaszadás kötelez´́o a sze-
mélyekre és a lakóingatla-
nokra vonatkozó ´́urlapon,

azonban vannak olyan kér-
dések, amelyek megvála-
szolása az érintett döntésén
múlik. Ilyenek a vallásra, a
nemzetiségre, tartós beteg-
ségre vonatkozó adatok.

A népszámlálással kap-
csolatban az els´́o alkalom-
mal kiadott tájékoztató igen
részletesen ismertet minden
fontos tudnivalót. Ez a borí-
ték feltétlenül szükséges, te-
hát kérjük, figyeljenek oda,
hogy aki személyes találko-
zó hijján a postaládába kap-
ja meg, azt ne keverje össze
reklámanyagokkal, és feltét-
lenül ´́orizze meg.

További részletek találha-
tók a www.nepszamlalas.hu
weblapon.

Felhívás!
Az Önkormányzat és a Pol-
gár´́orség környezetvédelmi
napot szervez 2011. októ-
ber 29-én szombaton (falu
és temet´́o környékének kar-
bantartására).

Kérjük hozzanak maguk-
kal szerszámokat (lapát, ka-
pa, gereblye, talicska, lomb-

sepr´́u, fejsze, stb.).
Várjuk a lakosságot, akik

segíteni szeretnének! 
Gyülekezés: 9.00 órától a

Templom és a Faluház el´́ott
Köszönettel:

Polgár´́orség 
Önkormányzat Tolmács

Az okmányiroda fogadóórái
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 

a rétsági okmányiroda ügyfélfogadási ideje 
az alábbaik szerint alakult:

A következ´́o id´́opontokban fogadja az ügyfeleket:
Hétf´́o: 08,00-12,00 12,30-15,30

Szerda, csütörtök: 07,30-12,00 12,30-15,30

Pénteken: 07,30-11,30

Telefonon id´́opontegyeztetés kérhet´́o:
35/ 550-100/124, illetve 35/350-932 

Munkaügyi Központ elérhet´́osége

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja – Rétsági Kirendeltség

Cím: 2651 Rétság, Radnóti út 2.

Telefon: 35/550-118, 35/550-119 Fax: 35/550-120
Nyitva tartás / Ügyfélfogadás:
– hétf´́o: 8.00-12.00 és 13.00-15.00
– kedd: 8.00-12.00
– szerda: 8.00-12.00 és 13.00-15.00
– csütörtök: 8.00-12.00
– péntek: 8.00-11.00

2011. szeptember Tolmácsi Kisbíró
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Polgár´́orök életéb´́ol
Tisztelt Olvasó!

Engedelmükkel szeret-
nék pár sort írni a Tolmácson
él´́o, és biztonságunk érdeké-
ben tevékenyked´́o polgár-
´́oreink aktív életér´́ol.

Nevem Varsányi Péterné,
és a polgár´́orség jegyz´́o-
könyvvezet´́ojeként, vezet´́o-
ségi tagjaként vagyok beje-
gyezve az egyesületünk
névsorába.

Gondolom sokan értesül-
tek arról, hogy Csáthy Rudolf
az egyesület elnöke sajnos
megbetegedett, ezért a ha-
gyomány meg nem szakítá-
sa érdekében én ragadtam
tollat, hogy tájékoztassam
önöket egyesületünk m´́ukö-
désér´́ol.

Nagy szerepet játszik ön-
kéntes, társadalmi munká-
ban a Magyar Posta felkéré-
sére a kézbesít´́o védelme,
kísérete, mely havi rend-
szerességgel, szervezetten

m´́uködik.
Szeretném vezet´́oségi

tagjaink nevében is megkö-
szönni azoknak a polgár´́or
társainknak a munkáját, akik
becsülettel ellátják feladatu-
kat! Megemlíteném nevüket:
Csáthy Rudolf, Csehek Jó-
zsef, Gulyás György, Havai
László, Hekli Dezs´́o, Konrád
Zsuzsanna, Topolcsik Zol-
tán, Varsányi István.

További munkásságaink
közé sorolhatnám a „Tol-
mács Tisztaságáért” környe-
zetvédelmi napot is, mely
több éve kerül megrende-
zésre.

Kiemelt tevékenységünk
az immár negyedik éve au-
gusztusban megrendezett
kétnapos Falunap biztosí-
tása, mely a színpad´́orzést,
a szombati disco fegyelmé-
nek biztosítását, és a vasár-
napi m´́usorok zavartalan le-
zajlását jelenti. Köszönet ille-

ti azokat a polgár´́oröket, akik
szolgálatukkal segítették e
jelen eseményt: Csehek Jó-
zsef, Fekete Sándor, Hekli
György, Konrád Zsuzsanna,
Szlezák Lászlóné, Topolcsik
Zoltán. 

Ezen kívül köszönet a
többi polgár´́orünknek is, akik
lehet´́ové teszik munkájukkal
a lakosság biztonságát! Re-
mélem az egyesületünk to-
vábbra is sikeresen m´́uködik
majd a falu lakóinak megelé-
gedésére, és ezúton kö-
szönjük mindenkinek a tá-
mogatását, együttm´́uködé-
sét!

Végül Csáthy Rudolfnak,
az egyesületünk megbecsült
elnökének – polgár´́or társa-
im nevében is – jobbulást kí-
vánok, és mihamarabb
visszavárjuk!

Varsányi Péterné
Polgár´́or Egyesület

jegyz´́okönyvvezet´́oje

A nyugdíjas klub életéb´́ol
A nyár elején Jászberénybe
kirándultunk, ahol látogatást
tettünk a „Jász Múzeum”-
ban. Szép dolgokat csodál-
hattunk meg a Jászság éle-
téb´́ol, láthattuk a híres Lehel
kürtöt. A múzeum látogatás
után kellemes órákat töltöt-
tünk a termál viz´́u strandon.

Vidám hangulatban sütöt-
tük a szalonnát, kolbászt a
lombos ovikertben júniusban.

Nyáron nyugdíjasainkat
lekötik a kerti munkák és az

unokák, ezért szeptembert´́ol
tervezzük programjainkat,
ami egy jótékonysági akció-

val indult. A nagycsaládosok
részére gy´́ujtöttünk tagjaink-
tól adományt, ami saját ké-
szítés´́u lekvár, savanyúság,
bef´́ott, méz stb. áll. Örö-
münkre mindenki önzetlenül
adott, 116 üveggel gy´́ult
össze, ami Nógrád megye
térségében a többi települé-
sen összegy´́ujtött adomá-
nyokkal lesz szétosztva.

Örömmel értesítem tagja-
inkat, hogy a már elkészült
gyönyör´́u Közösségi házban
rendszeres találkozókat
szervezünk minden szerda
délután 16.00-18.00 óráig.

Aki csak tud jöjjön el! Kézi-
munkázhatunk, süti recepte-
ket cserélhetünk, és közö-
sen megbeszélhetjük a to-
vábbi programokat.

Dávid Imréné
Nyugdíjas klub vezet´́o

Lapzárta után kaptuk a
szomorú  hírt, hogy Csáthy
Rudolf életének 73. évé-
ben elhunyt. Rudi bácsi
mindenki tiszteletét kiér-
demelte, mindig kezde-
ményez´́oje volt a telepü-
lés fejl´́odésének. Meg-
szervez´́oje és vezet´́oje
volt a Polgár´́or Egyesület-
nek, amely irányításával
sikeresen m´́uködött. Az
egyesület  és a falu  szá-
mára mérhetetlen a hiá-
nya. Emlékét meg´́orizzük.

Tolmácsi Kisbíró 2011. szeptember
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Képek a Falunap eseményeir´́ol

Tolmács új intézménye a Közösségi Ház
Örömmel közölhetjük, hogy
2011. augusztus 7-én a Fa-
lunap keretein belül átadás-
ra került a tolmácsi IKSZT
Közösségi Ház. 

Az épületet Hajnis Fe-
renc polgármester adta át,
de jelen volt az eseményen a
Mez´́ogazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal Nógrád Me-

gyei Kirendeltség részér´́ol
Poroszka Imréné és Csor-
dás Ágnes, a kivitelez´́o Bör-
zsöny Kontakt Kft. ügyveze-
t´́o igazgatója Tálas Zoltán,
Tóth Ferenc atya, aki fel-
szentelte az épületet és
mindezt közvetítette az Ipoly
Televízió. Az átadást követ´́o-
en mindenki megtekinthette

a Közösségi házat belülr´́ol
is, és kipróbálhatták a szá-
mítógépeket, berendezése-
ket, a kivetít´́on megnézhet-
ték, hogy hogyan is folytak a
munkálatok az épület felújí-
tásánál.

Szeptember 1-jén hivata-
losan is megnyitotta kapuit a
Közösségi házunk! Próbák-

nak, klub gy´́uléseknek,
szakköröknek, konferenci-
áknak, kisebb rendezvé-
nyeknek ad helyet! Minden
érdekl´́od´́ot szeretettel vá-
runk, ötleteiket szívesen fo-
gadjuk!

Dinkó Orsolya
IKSZT vezet´́o

2011. szeptember Tolmácsi Kisbíró
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Történések óvodánk – iskolánk életéb´́ol
Utolsóként áprilisban ad-
tunk tudósítást óvodánk,
iskolánk mindennapjairól.
Azóta sok érdekes, színvo-
nalas program részesei le-
hettünk. Mindannyiunk
örömére még élvezhetjük
a nyárias id´́ot, de készül´́o-
dünk már az ´́osz hagyomá-
nyos rendezvényeire.

Az eltelt id´́oszak legfonto-
sabb eseményeir´́ol röviden:

Április 13-án az intéz-
ményben fogadtuk a PA-
LÁNTA bábegyüttest, akik a
húsvéti ünnepkörhöz kap-
csolódva tanulságos törté-
netet játszottak el gyermek-
einknek.

Madarak, fák napja alkal-
mából tavaszi nagytakarítást
szerveztünk az intézmény
udvarán. Minden kisgyerek
szorgalmasan vette ki részét
a munkából, megszépítve ki-
csit környezetünket.

Az édesanyák köszönté-
sére mindannyian lelkese-
déssel készültünk. A hagyo-
mányosnak számító versek,
jelenetek, dalok mellett az
óvodások meglepetésként
kókuszgolyót készítettek, s
az iskolába készül´́o nagy-
csoportos lányok önálló tán-
cos-zenés koreográfiával
lepték meg az ünnepelteket.

Az iskolások  a  torna-
szobában köszöntötték az

édesanyákat, nagymamá-
kat. A jelenlév´́ok teljesen
megtelt teremben, igen szín-
vonalas, megható ünneplés
részesei lehettek. A m´́usor
mellett meglepetés ajándé-
kokat is készítettek a gyere-
kek.

Idén az óvodai gyermek-
napot az óvón´́ok tették felejt-
hetetlenné a kicsik számára.
Ezt a napot az óvoda udva-
rán tartották. Ügyességi fel-
adatok, kötélhúzás, székfog-
laló, labdajátékok színesítet-
ték a programot. Jutalmul
csokoládét kaptak. A nap
meglepetése volt Szetei
Iván saját sütés´́u palacsintá-
ja, melyet minden kisgyerek
maga tölthetett meg csoki-
krémmel.

Iskolásaink Rétságon
vettek részt az egész napos,
tartalmas rendezvényen.
Délel´́ott akadályverseny,
délután pedig sok-sok érde-
kes program várt minden ér-
dekl´́od´́ot.

Kirándulás alkalmával
óvodásaink Pusztaszántóra,
iskolásaink Visegrádra láto-
gattak el. A táj, a sok érdekes
látnivaló, az együtt megélt
élmények felejthetetlenek
mindenki számára.

Óvodásaink életében új-
donságnak számított, mikor
egy délel´́ott alkalmával egy

igazi mesemondó érkezett
hozzájuk. Az „Aranysz´́or´́u
báránykát” mesélte el a gye-
rekek bevonásával, eljátsz-
va az eseményeket.

A nevelési évet óvodása-
ink az eddig tanult versek-
b´́ol, dalos játékokból össze-
állított kis csokorral zárták.
Versekkel, dalokkal búcsúz-
tak nagycsoportosaink sze-
retett óvodájuktól, óvónénie-
ikt´́ol.

Június 16-án ellátogat-
tunk a bánki óvodába, ahol
nagy vendégszeretettel fo-
gadtak bennünket.

Saját sütés´́u lángossal,
finom teával kedveskedtek.
Ezután közösen ellátogat-
tunk a Bacsa tanyára, ahol
sokféle állatot ismerhettünk
meg. Lehet´́oséget kaptunk
lovaglásra, hintózásra, és
ugrálhattunk az ugrálóvár-
ban is. Mind a házigazda
mind az óvoda dolgozói ven-
dégszeretetét élvezhettük,
sok finomságot ettünk, it-
tunk, hazatérve napokig az
élményeket mesélve.

Az iskolában ezután a
munka dandárja következett,
hisz az év végi felmérések,
beszámolók, a tanév utolsó
megmérettetése várt minden-
kire a tanév lezárása el´́ott.

Színvonalas, jól sikerült
tanévzáró ünnepéllyel kö-

szöntünk el a 2010-2011-es
tanévt´́ol, melynek zárása-
ként minden tanuló kezébe
vehette megérdemelt bizo-
nyítványát.

Június 20-tól 16 gyerek
vett részt, a Romhányban
megtartott úszástanfolya-
mon. A tanfolyam végére
mindannyian sokat ügye-
sedtek, bátrabbak, biztosab-
bak lettek a vízben.

Gyermekeink a nyáron
sem pihentek, mert a FALU-
NAP alkalmából felkérést
kaptak szereplésre. LAKO-
DALMAST játszották el,
ügyesen szerepeltek min-
denki örömére.

A nyár gyorsan eltelt, s
augusztus közepét´́ol már az
új tanév el´́okészítésén, a
zökken´́omentes évindításon
dolgoztunk.

Szeptember elsején hi-
vatalosan is megkezd´́odött
az új tanév, 20 óvodás és 20
kisdiák kezdhette meg tanul-
mányait a szépen rendbetett
csoportszobában, osztály-
termekben..

Tanévnyitó ünnepélyün-
kön az igazgatón´́o és a pol-
gármester is köszöntötte ta-
nulóinkat, sok sikert ,jó
egészséget és kitartást kí-
vánva minden kisdiáknak.

Délután elültetésre került
a már hagyománnyá vált
ballagók fája. 

Ebben a tanévben is foly-
tatjuk a papírgy´́ujtést. Ez-
úton szeretnénk megkö-
szönni mindazok támogatá-
sát, akik ebben segítségünk-
re voltak.

Készülünk 2011. szep-
tember. 16-án cs´́oszkunyhó
építésre, melyre meghívtuk a
bánki és a szentei óvodáso-
kat valamint a tolmácsi alsó
tagozatos iskolásokat, és
október 1-én megrendezés-
re kerül a Szüreti felvonu-
lásra és jótékonysági bál-
ra, ahol számítunk mind-
annyiuk részvételére és se-
gít´́o támogatására.

Óvoda, Iskola 
Nevel´́otestülete
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Hol volt —- Hol nem volt
Bözsi néni! Bözsi néni!

...ha keres valaki, mondja,
hogy elmentünk a tüzes-
dombra csipkét szenni, meg
kökinyt!

Minek má az nektek?
Hát a csipke teának, a kö-

kiny meg fonásho, amikor a
kenderkócot fonnyuk. A kökiny-
re ha ránézünk má könnyebben
pörög az orsó a kezünkbe, nem
szárad ki a szánk. Reggel má
megcsípte a dér, most a legjobb.

Ugyan-ugyan te Rozi,
nem köll ammá nektek!

Mi? Mit mond Bözsi néni?
Hát a kenderfonás, nem di-

vat ammá. Nem bírsz leszokni
róla? Mondtam az uradnak ép-
pen valamellik nap: Te Pista!
Vágd má össze azt a guzsalyt
Rozinak, meg az orsót. Nem
divat emmá! Aszongya: Hát
Bözsi néni - - - allessz a vége,
hogy t´́uzre teszem! Annak a

gyönyör´́u szép lyánynak a
becsületébe hág.

Monta a feleséged, hogy
milyen udvarlója van neki...
Valami egyetemre jár, oszt
annak kíszíti? Ilyen tanútt
gyerek nem fog azon háni,
abbisztos, vászonleped´́on!

Este felé jár má az id´́o, a
Nap is halad nyugovóra. Most
gyünnek ép haza Rozi, meg
Marika a lyánya. Hátyikosár a
hátán, Marikáná szatyor, biztos
tele vadkörtéve. Aszt én is sze-
rettem meg az uram is valami-
kor. Beraktuk a szalmazsákba
alánk, ott szép sárgára megért.

Bözsi néni átment hozzájok.
Te Rozi nézd aszt a szeginy

lyányt, ne roncsd el neki az éle-
tyit! Nem gondolod, hogy meg-
tuggya az a gyerek, hogy te ken-
derkócbol készíted a staférun-
got? Itt haggya Marikát - - - ab-
bisztos! Vót má bent nálatok?

Dehogy vót! - mongya

Rozi az édesanya - Montam
Marikának: ne engeggye be.

Akkor hun talákoznak?
Itt a sarkon. Ott az a nagy

kétemeletes ház, mongya,
hogy a mienk, a mi házunk. 

Bözsi néni újra megszó-
lalt - Biztos nem f´́odes? Vagy
elhiszi vagy nem, igaz Rozi?
Ha szeretyi Marikát, akkó
nem számít ha egy pendele
van az se baj. No, de Rozi,
nehogy megsércselek. Mit
vacakósz avval a kender-
kócval? Lenézeted magad.

De Bözsi néni, üjjek ke-
reszbe  tett kézzel? Nem
lesz kárunkra. Megtanútam
Édesanyámtó, szegény nyu-
goggyon békébe. Boldogan
nézek rá, mikor elkész´́unek
az abroszok, leped´́ok sza-
kajtó ruhák. Kihímezem az
abroszokot virágkoszorúval,
sárga rózsák-piros rózsák.
Ezek tesznek boldoggá télen.

Elmúlt, ami szép volt

Minden, ami szép volt
újra elénk áll
Álmunkat zavarja
a legszebb - legszebb nyár.

Éjszakai csendben
vissza látunk még
Szép nyári napokon
ránk lehelt a szél.

Régen volt, de itt van
vissza hív a rég
Jó volna újra ott
az élet kezdetén.

Fiatalnak lenni újra
valakire várni esténként
Szívdobogás mellett
nyári holdfénynél.

Elmúlt, ami szép volt
Lehült már a nyár
Minden, ami szép volt
Nem jön vissza már.

Az irodalmi rovat
 anyagát 

Topolcsik Imréné 
írásaiból

állítottuk össze

Irodalmi, m´́uvészeti sarok

Szív és egy gondolat

Mindenkinek életében
van egy pillanat
Ami egyszer valamiért
csak félbe maradt.

Régen volt, de felejteni
soha nem szabad
Éjjel - nappal visszajár
- - -egy kóbor gondolat.

Sok-sok éveken keresztül
mindig velünk van
Kisér éjjel, kísér nappal
ha bánat ér megvigasztal.

A szív mélyén van bezárva
egy féltett gondolat
Néha-néha ha könnyezünk
nyomban kopogtat.

Bármerre járunk
soha el nem hagy
Bármerre fordulunk
egy gondolat, mellettünk halad.

Életünk legvégéig
´́o velünk marad
Elkísér a sír mélyére
egy fájós gondolat.

Szív, és egy gondolat!
A sírhant - - - alatt alszunk
együtt, egymás kezét fogva
míg el nem porladunk.

Elhunyt Gy´́ori Szabó Jó-
zsef 2011. 09. 03-án
szombaton 83 éves korá-
ban. Szomorú és fájó
szívvel búcsúzunk Józsi
bácsitól, hiszen évek óta
dobogtatta meg szívünket
az id´́osek napi rendezvé-
nyeinken. Temetése
2011. 09. 09-én volt a rét-
sági temet´́oben.

Nótái velünk marad-
nak és emlékét ´́orizzük!

Tolmács Község
Önkormányzata

Képz´́om´́uvészeti tábor Tolmácson
Nyáron Tolmács iskolája felé
járva kivül csend nyugalom
hirdetné a nyári pihenést, de
ez ne tévesszen meg senkit!

Belépve a folyósóra a
gyermekzsivajtól nyüzsg´́o
termekbe egyértelm´́uvé vá-
lik, hogy itt bizony lázas te-
vékenység folyik. Már har-
madik éve, hogy a települé-
sen él´́o képz´́om´́uvész - Nagy
Gabi - lelkes szervez´́omun-
kával összehozza ezt az egy
hét különleges tábori elfog-
laltságot az érdekl´́od´́o gyer-
mekeknek.

Többféle foglalkozást fel-
készült segít´́ok - közöttük is-
mert képz´́om´́uvészek - ve-
zették, olykor több helyszín-
re bontva a tevékenységet.
Nagy Gabi iparm´́uvész mel-
lett Dovák B. József, Szikora

Anikó, Féja Flóra és Féja
Fruzsina vette ki részét a na-
pi munka lebonyolításából. A
temetika is változatos, min-
den nap más-más m´́ufajt
próbálhattak ki. Volt itt agya-
gozás (korongozással) ne-
mezkészítés, festés, papír-
massé készítés, b´́orös kéz-
m´́uveskedés, szappan ön-
tés, és felsorolni is nehéz
minden részletet. Pihente-
tésként népdalokat tanultak
énekeltek.

Tolmács önkormányzata
a helyiségek biztosításával
támogatta a rendezést, de
még a környez´́o településr´́ol
érkez´́oket saját kisbuszával
is utaztatta napról-napra,
amiért köszönet illeti a falu-
vezetés kultúratámogató
hozzállását. 
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Tolmács Községi Önkormányzat lapja. 
Megjelenik negyedévenként. A lap ingyenes.

Kiadja Tolmács Község Önkormányzata, 
2657 Tolmács, Sport u. 1. Telefon: 35/550-157. 

E-mail: hivatal@tolmacs.hu Szerkeszti a 
szerkeszt´́o bizottság. Felel´́os kiadó: Hajnis Ferenc 

polgármester. Kiadványterv és tipográfia Girasek
Károly munkája. Nyomdai munkák: Green-Druck

nyomdaipari Bt, Rétság. Felel´́os vezet´́o: Pál György

Rétsági kistérségi Egészségfejleszt´́o Központ Nonprofit Kft. – Rendelési id´́ok

Tolmács SE 
sorsolása és az eddigi eredmények

1. forduló Borsosberény-Tolmács 4-2
2. forduló Tolmács-Szátok 2-4
3. forduló Tolmács-Rétság 1-2
4. forduló ´́Osagárd-Tolmács 6-1
5. forduló Tolmács-Nógrád 5-1
6. forduló Legénd-Tolmács 5-1
7. forduló Tolmács-Hont
8. forduló Keszeg-Tolmács
9. forduló Tolmács-Kosd 

Hajrá Tolmács!

Eü. szolgáltatás Hétf´́o Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Laboratórium Mintavétel 7.00-9.00 Mintavétel 7.00-9.00 Mintavétel 7.00-9.00 Mintavétel 7.00-9.00 Mintavétel 7.00-9.00 

Sz´́ucs Ferencné Sz´́ucs Ferencné Sz´́ucs Ferencné  Sz´́ucs Ferencné Sz´́ucs Ferencné
RTG 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 15.00-19.00 8.00-13.00 8.00-13.00 14.00-19.00
UH  13.00-16.00 8.00-14.00

Dr. Tornyos Györgyi  Dr.Pilaszanovits ldikó
Belgyógyászat 15.00-19.00 Dr. 13.00-17.00 10.00-18.00 

L´́orincz Péter Dr. Tallár Katalin  Dr.Viktor Erika
Kardiológia   8.00-13.00 Dr. Tuzson Ildikó 

14.00-18.00 Dr. Kollár Ágnes Edit   
Sebészet 9.00-13.00 Dr.Panka László 14.00-19.00 Dr. Czelenk Ferenc

14.00-19.00 Dr. Szrenka János   
Ortopédia   16.00-20.00 Dr. Bodor Attila   
Traumatológia 9.00-12.00 Dr. Jakab Zoltán    13.30-19.30 Dr. Jakab Zoltán
Szülészet-n´́ogyógyászat 8.00-15.00 Dr. Szakács Zoltán   14.00-18.00 Dr. Szép József 10.00-14.00 Dr. Szép József
Urológia   13.00-17.00 Dr. Kiss Bertalan   
Reumatológia 8.00-16.00 Dr.Szabó-Kocsis Krisztina  
Neurológia  11.00-14.00  Dr. Pálffy Ágnes 

15.00-19.00  Dr.Mátrai Sándor
Pszichiátria  Páratlan  héten Páros  héten 12.30-18.30 

9..00-15.00 Dr. Silling Tibor Dr.Varga Mária
Szemészet 7.15-11.15 Dr. Király Katalin 14.30-18.30 Dr. Király Katalin 14.30-18.30 Dr. Király Katalin 14.30-18-30 Dr. Király Katalin
Fül-Orr-Gége 15.00-18.00 Dr. Trencsényi György 9.00-12.00 Dr. Horváth Márta   
B´́orgyógyászat 13..00-18.00 Dr. Eisler Anikó 8.00-12.00 Dr. Simon József    
Tüd´́ogyógyászat szakorvosi 8.00-12.00 Dr. Szász Zoltán   
Gyermekgyógyászat 16.00-19.00 Dr.Márton Magdolna 16.00-19.00 Dr. Kovács Katalin  
Gyógytorna 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00

Jakabovits Zsuzsanna Jakabovits Zsuzsanna Jakabovits Zsuzsanna Jakabovits Zsuzsann aJakabovits Zsuzsanna 
12.00-16.00 Mészáros Éva 12.00-16.00 Mészáros Éva 12.00-16.00 Mészáros Éva 12.00-16.00 Mészáros Éva 12.00-16.00 Mészáros Éva

Fizikoterápia 8.00-16.00 Matusek Piroska 8.00-16.00 Matusek Piroska 8.00-16.00 Matusek Piroska 8.00-16.00 Matusek Piroska 8.00-16.00 Matusek Piroska
Masszázs 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00

Almássyné Sz. Ágnes Almássyné Sz. Ágnes Almássyné Sz. Ágnes Almássyné Sz. Ágnes Almássyné Sz. Ágnes 
12.00-16.00 Kutron Ágnes 12.00-16.00 Kutron Ágnes 12.00-16.00 Kutron Ágnes 12.00-16.00 Kutron Ágnes 12.00-16.00 Kutron Ágnes

A rendelési id´́ok tájékoztató jelle-
g´́uek. El´́ojegyzési id´́opont munka-
napokon 10.00-14.00 óra között a
35/550-570 telefonszámon kérhe-
t´́o. Minden egyéb új informá-
ció megtalálható a Járóbe-
teg-szakellátó központ hon-
lapján, a www.retsagrende-
lo.hu /címen
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